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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri tekstil merupakan salah satu industri yang berkembang pesat di 

Indonesia.Pesatnya perkembangan ini juga disertai dengan berbagai dampak 

negatif yang disebabkan oleh beroperasinya industri tersebut.Pencemaran limbah 

tekstil menjadi masalah klasik yang sulit ditanggulangi karena sebagian besar 

industri tersebut tidak mempunyai tempat pengolahan atau pembuangan limbah 

pribadi sehingga tidak sedikit industri tekstil skala kecil hingga menengah 

membuang limbahnya ke lingkungan. 

Industri pencelupan tekstil yang berada di kawasan Sesetan Denpasar 

merupakan salah satu industri pencelupan tekstil yang belum memiliki tempat 

pengolahan atau pembuangan limbah pribadi.Menurut hasil wawancara dengan 

pemiliknya, setiap hari industri tersebut memproduksi sebanyak 5000-8000 liter 

limbah cair yang biasanya berwarna merah pekat, biru pekat dan kuning.Zat 

warna yang digunakan dalam pencelupan tekstil tersebut adalah warna reaktif 

dengan garam soda kue sebagai zat pembantu (mordan).Dalam pengolahannya, 

selama ini industri tersebut hanya menggunakan bahan kimia tertentu untuk 

mengurangi kekeruhan yang disebabkan oleh zat warna sisa pencelupan.Limbah 

yang sudah diolah dengan bahan kimia tersebut lalu dialirkan menuju sungai yang 

berada di belakang industri tersebut. 

Limbah tekstil sangat berpotensi mencemari lingkungan karena 

mengandung bahan-bahan pencemar organik maupun anorganik yang tinggi, 

bahkan mengandung logam berat dan intensitaswarnanya tinggi (Marthur et al, 
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2005; Nugroho dkk, 2005).Bahan-bahan yang terkandung dalam limbah tekstil 

sangat mudah terakumulasi di lingkungan perairan dalam jangka waktu yang 

singkat. Zat warna yang digunakan dalam pewarnaan tekstil merupakan senyawa 

aromatik yang sukar diuraikan dan logam berat yang terkadung di dalamnya 

sangat kompleks (Setiadi dkk, 1999). Keberadaan limbah tekstil dalam perairan 

memunculkan beberapa efek seperti mengganggu penetrasi sinar matahari yang 

mengakibatkan kehidupan organisme dalamperairan akan terganggu dan sekaligus 

dapat mengancam kelestarian ekosistemakuatik (Wardhana, 2004). 

Menurut Setiadi dkk.(1999), berdasarkan karakteristik limbah, proses 

pengolahan dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu proses fisik, kimia, dan 

biologi. Sejauh ini, pengolahan limbah tekstil secara kimia dan fisika cukup 

efektif untuk menghilangkan warna, akan tetapi ada beberapa kekurangannya 

yaitu biaya yang mahal, pemakaian bahan kimia yang tidak sedikit dan 

menimbulkan lumpur yangbanyak. Sementara itu, proses pengolahan limbah 

secara biologi dibutuhkan zat organik sehingga kadar oksigen semakin lama 

semakin sedikit(Lelifajri, 2010). Oleh karena itu perlu dicari teknologi 

pengolahan limbah yang lebih sederhana dan ramah lingkungan. 

Teknik fitoremediasi dapat digunakan untuk menanggulangi pencemaran 

lingkungan.Fitoremediasi adalah upaya penggunaan tanaman dan bagian 

bagiannya untuk dekontaminasi limbah dan masalah-masalah pencemaran 

lingkungan baik secara ex-situ menggunakan kolam buatan atau reaktor maupun 

in-situ (langsung di lapangan) pada tanah atau daerah yang terkontaminasi limbah 

(Subroto, 1996).Fitoremediasi merupakan metode yang murah, efisien, serta 

ramah lingkungan dengan beberapa keunggulan diantaranya secara finansial 
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relatif murah bila dibandingkan dengan metode konvensional sehingga biaya 

dapat dihemat sebesar 75-85% (Schnoor dan Cutcheon, 2005). 

Menurut Fahruddin (2010) ada beberapa strategi fitoremediasi yang sudah 

digunakan secara komersial maupun masih dalam taraf riset yaitu strategi 

berlandaskan pada kemampuan mengakumulasi kontaminan seperti limbah yang 

mengandung logam berat (fitoekstraksi), kemampuan akar menyerap kontaminan 

dari air tanah (rizofiltrasi) dan kemampuan tumbuhan mengubah racun berbahaya 

menjadi zat-zat yang sederhana seperti karbon dioksida, air dan metan sebagai 

bentuk bahan yang tidak beracun (fitotransformasi). Fitoremediasi juga 

berlandaskan pada kemampuan tumbuhan menyerap kontaminan organic dan 

melepaskannya ke atmosfir lewat daun (fitovolatilisasi) dan diproduksinya 

senyawa kimia untuk mengimobilisasi kontaminan di dalam tanah oleh eksudat 

dari akar (fitostabilisasi), serta metabolisme bahan pencemar di dalam tanaman 

misalnya dikatalisis oleh enzim dehalogenase  dalam merombak senyawa 

bergugus halogen atau oksigenasi dalam perombakan senyawa aromatik 

(fitodegradasi). 

Dalam penelitian ini digunakan metode fitoekstraksi dengan tanaman 

kiambang untuk mengatasi perairan yang tercemar limbah industri 

tekstil.Kiambang adalah salah satu tanaman air yang merupakan akumulator 

logam berat (Fahruddin, 2010).Kemampuan kiambang memperbanyak diri secara 

vegetatif dan pertumbuhan morfologinya yang cepat, mudah diperoleh serta 

jarang dikonsumsi (Bangun, 1988) merupakan suatu pertimbangan yang baik 

untuk menjadikan kiambang sebagai agen fitoekstraksi logam berat dalam limbah 

tekstil. 
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Sejauh ini penelitian tentang pemanfaatan tumbuhan kiambang telah 

banyak dilaporkan. Penelitian tersebut diantaranya adalah fitoekstraksi zat warna 

dalam limbah tekstil (Panca Dewi dkk, 2014) atau dalam  menurunkan konsentrasi 

Cu dalam perairan (Handayani dkk, 2012). Berdasarkan penelitian pendahuluan 

yang telah dilakukan, tanaman kiambang mampu menurunkan COD dan logam 

berat dari limbah tekstil dan mampu bertahan hidup hingga 5 hari dengan kondisi 

fisik daun yang sudah mulai layu dan pucat. 

Penggunaan zat warna reaktif pada industri pencelupan tekstil di wilayah 

Sesetan tersebut mengindikasikan bahwa kemungkinan limbah tersebut 

mengandung logam Cu, Cr dan Pb dengan konsentrasi berada di atas baku mutu. 

Keberadaan logam Cu dalam limbah tekstil menurut Zille (2005) disebabkan 

karena masing-masing pewarna mengandung tembaga sebagai bagian internal dari 

struktur molekul kromofornya yang berikatan dengan senyawa nitril dan 

membentuk senyawa kompleks sehingga sebagian besar logam tersebut akan 

memapari benang melalui pewarna. Sementara itu, Cr dihasilkan dari senyawa 

yang digunakan pada proses pencelupan baik sebagai zat warna (dalam senyawa 

CrCl3, K2Cr2O7) maupun sebagai mordan yaitu pengikat zat warna, Cr(NO3)3, dan 

PbCrO4 (Suharty, 1999). Sedangkan Pb digunakan sebagai campuran pewarna, 

yaitu warna putih dari timbal putih [Pb(OH)2.2PbCO3] dan warna merah dari 

timbal merah (Pb3O4) (Latifah dkk, 2014).Oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai kemampuan tumbuhan kiambang dalam 

menurunkan konsentrasi logam Cu, Cr dan Pb limbah tekstil melalui proses 

fitoekstraksi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan, yaitu: 

Berapakah penurunan konsentrasi Cu,Cr dan Pb limbah tekstil dalam proses 

fitoekstrasi menggunakan tumbuhan kiambang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui penurunan konsentrasi logam Cu, Cr dan Pb limbah tekstil dengan 

menggunakan tumbuhan kiambang melalui proses fitoekstraksi  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat secara teori atau akademik dalam penelitian ini 

adalahmemberikan informasi mengenai kemampuan tumbuhan kiambang dalam 

penurunan konsentrasi Cu, Cr dan Pb limbah tekstil melalui proses fitoekstraksi. 

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi tentang penggunaan tumbuhan kiambang sebagai agen 

fitoekstraksi limbah pencelupan tekstil. 

2. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap bidang bioteknologi pengendalian 

limbah cair industri tekstil. 

 

 


